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Des de l’antiguitat, l’ésser humà s’ha preguntat de que  estan fetes les coses.

- Tales de Mileto (pensador grec, S.VII aC) va afirmar que tot estava co nstituït a 

partir d’aigua, que donava lloc a totes les substànci es conegudes.

- Anaxímenes , al segle S. VI aC creia que era l’aire, i

- Heràclit el foc.

DemòcritDemòcrit Pensador grec, en el segle IV aC, es va preguntar 

sobre la divisibilitat de la matèria. A simple vista  les 

substàncies són contínues i es poden dividir. És

possible dividir una substància indefidament? 

Demòcrit pensava que no, que arribava un moment en 

què s’obtenien unes partícules que no podien ser 

dividides més; a aquestes partícules les va anomenar

àtoms , que en grec vol dir indivisible. Cada 

substància estava formada per àtoms diferents.
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Al segle V, altres filòsofs com Plató consideraven que les 

substàncies estan formades per la unió, en distinta 

proporció, dels quatre elements: aire, terra, aigua i foc.

Aristòtils , va a afegir a aquests quatre elements un cinquè`: 

l’èter, que formava els estels, mentre que els altre qua tre

formaven les substàncies terrestres. 

Posteriorment les conquistes dels àrabs al segle VII i VII va 

difondre les idees alquimistes per tot el món. Malgrat e ls

esforços dels alquimistes per trobar la pedra filosofal e ren 

vans, el seu treball va portar al descobriment d’eleme nts i 

de cents de compostos químics.

Les idees de Demòcrit van caure en desús durant més de 2 000 anys.
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Robert Boyle (el dels gasos PV = cte), al segle XVII, va trencar

amb l’alquimica i va definir els elements com aquelles

substàncies que no podien ser descompostes en altres mé s

simples. Va ésser el naixement d’una nova ciència: La química.

Durant el segle XVIII i principis del s. XIX els químic s com:

· Lavoisier (llei de la conservació de la massa)·

· Proust (llei de les proporcions definides)

· Dalton

· Gay-Llussac, …

van descobrir nous i importants principis químics, que 

governaven les transformacions químiques i els seus prin cipis

fonamentals.

I en aquest marc ….
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John Dalton va proposar a principis del S.XIX una nova 

teòria atòmica: LA TEORIA ATÒMICA DE DALTON.

Segons aquesta teoria:

· Els elements estaven formats per àtoms, indivisibles 

i indestructibles, tots iguals entre sí, però diferent s

dels àtoms dels altres elements.

· Els compostos es formen per la unió d’atoms dels

elements en una relació constants i senzilla de 

nombres enterns (H 2O, NH3, FeO …) 

Fixa’t que Dalton al S.XIX, recupera la idea d’àtom de  Demòcrit (s.IV a C)



9.2. Models atòmics (Thomson i Rutherford)9.2. Models atòmics (Thomson i Rutherford)
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Posteriorment, es va descobrir l’electró i el protó i es necessitava d’un model

per explicar com era l’àtom, ja que amb el descobriment d’aquestes partícules

deixava de ser indivisible.

Model de Thomson (1903)Model de Thomson (1903)

Va suggerir que l’àtom era una esfera uniforme amb

càrrega elèctrica positiva on es troben immersos els

electrons, com si fossin panses d’un pastís.

Aquest model explica perfectament per què els àtoms

són neutres i per què, quan es perden algun o alguns

electrons, l’àtom queda ionitzat (dóna lloc a un ió).
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Però el model de Thomson, no permetia explicar els

experiments de Rutherford que consistien en fer bombardejar

partícules alfa ( α) (són nuclis d’heli: 2 protons i 2 neutrons), 

partícules de càrrega positiva contra una làmina d’or,  al 

voltant de la qual es va col·locar una pantalla fluore scent

(recoberta de sulfur de zinc), que produïa una espurna cada 

vegada que una partícula alfa ( α) impactava damunt d’ella.

Font de partícules α

(material radioactiu)

Pantalla amb recobriment de 
sulfur de zinc

Partícules α

Làmina d’or
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En l’experiment, s’observava que:

- La major part de les partícules travessaven la làmina se nse desviar-se.

- Una petita fracció travessaven la làmina i es desviaven .

- i algunes sorprenentment rebotaven.

Font de partícules α

(material radioactiu)

Pantalla amb recobriment de 
sulfur de zinc

Partícules α

Làmina d’or

Segons el model de Thomson totes les partícules havien d e travessar la 

làmina, aleshores Rutherford va proposar un nou model at òmic.
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L’àtom estava format per dues parts:

- El nucli on estava concentrada tota la càrrega positiva (els pro tons) i 

gairebé tota la massa del nucli (protons + ------??)

- i al voltant del nucli i a una certa distància una zona  anomenada

embolcall , en la que giren els electrons en òrbites circulars.

Per tant, la major part del nucli és un gran espai buit (c aràcter discontinu

de la matèria).

Diàmetre del nudli atòmic: 10 -14 a 10-15 m.   Diàmetre de l`’àtom: 10 -10 m
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L’àtom estava format per dues parts:

- El nucli on estava concentrada tota la càrrega positiva (els pro tons) i 

gairebé tota la massa del nucli ( protons + neutrons )

- i al voltant del nucli i a una certa distància una zona  anomenada

embolcall , en la que giren els electrons en òrbites circulars.

Per tant, la major part del nucli és un gran espai buit (c aràcter discontinu

de la matèria).

Diàmetre del nudli atòmic: 10 -14 a 10-15 m.   Diàmetre de l`àtom: 10 -10 m

1932 descobriment del neutró
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Què és una ona? 

Una pertorbació que es propaga a través d’un medi fins i tot a través del buit.

Propagació d’energia sense desplaçament de matèria. (col·loquem fitxes del 

joc de dominó una al costat de l’altra formant una filer a, quan es fa un impuls

sobre la primera, aquest impuls es transmet a la fitxa veïna fins arribar a 

l’altre extrem, en aquest exemple es transmet l’energia però no les fitxes).

El moviment característic de les ones és un moviment ond ulatori (periòdic es 

va repetint), i es representa mitjançant una funció s inusoïdal.

Direcció de propagació de l’ona
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ONES

Ones mecàniques
(necessiten un medi
per a propagar-se. 
Exemple, el so)

Ones electromagnètiques
(no necessiten cap medi per
propagar-se, exemple la llum
visible)

Ones electromagnOnes electromagnèètiques. tiques. 

Direcció de propagació de l’ona

λλλλ

ΑΑΑΑ

λλλλ (longitud d’ona): la distància entre dos punts
d’una ona que es troben en el mateix estat
d’oscil·lació. Unitats del SI (metres).

Longitud d’ona gran Longitud d’ona petita
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Direcció de propagació de l’ona

λλλλ

ΑΑΑΑ

T (Període): El temps que triga l’ona a recórrer una distància equiv alent a la seva longitud 
d’ona ( λλλλ), és a dir, a fer una oscil·lació completa. La seva un itat en el SI és s (segon).

ν (Freqüència): representa el nombre d’oscil·lacions completes que f a l’ona en un segon.
La seva unitat en el SI s -1 = Hz (Hertz)

νννν = 
1

T

V (velocitat) = 
e

t
=

λλλλ

T
= λλλλ· νννν

V = λλλλ· νννν

νννν =
V

λλλλ

La freqüencia i la longitud d’ona són inversament propo rcionals.
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νννν =

V

λλλλ

Com a ones electromagnètiques no només tenim la llum visible (llum blanca 
composta per llums de diversos colors, l’arc de Sant Mar tí), sinó que existeixen
altres radiacions o ones electromagnètiques no visibles  a l’ull humà, com la 
radiació infraroja o la radiació ultraviolada.
El conjunt de totes les radiacions electromagnètiques rep el nom d’espectre
electromagnètic.

En aquest sentit, la freqüència augmenta, però la long itud d’ona disminueix

10-15 m10-8 m10-2 m104 m

Totes les ones electromagmètiques es propaguen 
en l’aire (o en el buit) a la mateixa velocitat 300 00 0 
km/s, però cada classe de radiació té la seva
freqüència i longitud d’ona.
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EspectresEspectres
L’espectre consisteix en un conjunt de radiacions electromagnètiq ues recollides
sobre una pantalla o bé observades directament si són v isibles.  

Un feix de llum blanca travessa un prisma, es dispersa , és
a dir, es descompon en els seus colors. Cada color 
correspon a una radiació electromagnètica que es 
caracteritza per la seva longitud d’ona i freqüència. S i 
recollim el feix emergent sobre una pantalla s’obté
l’espectre de la llum blanca.

Els instruments que permeten separar una radiació elect romagnètica en els
seus components s’anomena espectroscopi (els utilitzarem a classe).
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Els espectres poden ser;
· continus (espectres produïts per un sòlid o  líquid incandescent) , comprèn

totes les longitud d’ona passant d’unes a altres gradua lment.
Ex. El cas d’una bombeta incandescent

· Discontinus (espectres produïts per un gas a baixa pressió o el d’un a
substància volatilitzada a la flama), l’espectre no es continu està format per un 
conjunt de ratlles brillants sobre un fons negre.

Llum de descàrrega
amb gas d’hidrogen a 
baixa pressió
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Cada ratlla correspon a una radiació d’una determinada longitud d’ona i freqüència. 

656,4 nm486,2 nm434,1 nm

410,1 nm

Els espectre discontinus poden ser:

· d’emissió : emissió de llum per part d’alguna substància, qualsevo l
element en estat gasós a baixa pressió.

· d’absorció: Els espectres obtinguts quan la llum blanca procedent d’u na
bombeta passa a través d’una gas a baixa pressió, s’obt é un espectre amb
unes quantes ratlles negres (corresponen a les radiacio ns absorbides pel
gas).
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Espectre discontinu
d’emissió de l’hidrogen (en 
estat gasós).

Espectre discontinu
d’absorció de l’hidrogen (en 
estat gasós).

Si us fixeu l’espectre d’emissió i d’absorció d’una subst ància són complementaris. 
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Cada element de la taula periòdica en estat gasós té el seu espectre d’emissió i el 

seu espectre d’absorció. Els espectres són com empremtes d actilars (Cada persona té

la seva empremta, cada element en estat gasós té el seu e spectre).

Estudiant els espectres d’emissió podem saber de quina s ubstància es tracta.

http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html
(veure els espectres d’emissió i d’absorció dels elements
en estat gasós)

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacio n_interactiva_materia/
curso/materiales/indice.htm (apartat àtoms, model atòmics)
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El model de Rutherford:

� no podia explicar per què cada element tenia un espectr e d’emissió i d’absorció

diferent.

� i segons la teoria electromagnètica, qualsevol partícu la carregada en moviment

emet energia. Aleshores, els electrons (partícules amb c àrrega negativa) girant al 

voltant del nucli emeten energia amb la qual cosa van per dent energia fins que 

acabarien caient en el nucli de l’àtom. Segons el model de Rutherford la matèria no 

seria estable.



9.4. La teoria qu9.4. La teoria quààntica. Hipòtesi de ntica. Hipòtesi de PlanckPlanck
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Interpretació dels espectres discontinus d’emissió? 

Experimentalment s’observa que els espectres d’emissió a tòmics estan

constituïts per un conjunt de ratlles de color separade s sobre fons negre. 

Cada ratlla indica una radiació electromagnètica (amb l a seva longitud d’ona i 

la seva freqüència), que correspon a la radiació (a l’ energia) que emet l’àtom

quan prèviament ha estat excitat. Què s’observa? que l’energia que emet

l’àtom no es continua sinó que és discontinua .

405,8 nm 540,3 nm 661,5 nm

400 nm 700 nm

(corresponen a les longituds d’ona de les radiacions vi sibles (vermell, groc, verd, blau, violeta)

Espectre d’emissió de l’àtom de magnesi en estat gasós
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Interpretació dels espectres discontinus d’absorció?

Experimentalment s’observa que els espectres d’absorció atòmics estan

constituïts per un conjunt de ratlles negres separades so bre fons de color. 

Cada ratlla negra correspon a la radiació (a l’energia ) que absorbeix l’àtom

per passar a un estat excitat. Què s’observa? que l’energia que absorbeix

l’àtom no es continua sinó que és discontinua , i que l’energia que absorbeix

és igual a l’energia que emet l’àtom.

405,8 nm 540,3 nm 661,5 nm

400 nm 700 nm

(corresponen a les longituds d’ona de les radiacions vi sibles (vermell, groc, verd, blau, violeta)
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Els espectres d’emissió i d’absorció no es poden explic ar a partir de la física 

clàssica (Newton, Galileo), sinó que s’expliquen a par tir de la física quàntica, 

iniciada a l’any 1900 pel físic alemany Max Planck.

IMPORTANT: La física quàntica només es pot aplicar en el món microscòpic

(àtoms i molècules) no té sentit en el món macroscòpic ( aquí apliquem la 

física clàssica).

Avui dia, es considera la llum com una radiació o ona electromagnètica
(segons la física clàssica) , però també es pot considerar com una partícula 
o corpuscle que emet energia, anomenada fotons (segons l a mecànica
quàntica) . Així podem imaginar la llum emetent fotons (partícules que 
transporten energia).
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Segons Planck, l’energia que transporta un fotó (una r adiació electromagnètica) 

és proporcional a la seva freqüencia:

E  =  h·νννν

Energia (en Joules, J)

Constant de Planck (6,626·10 -24 J·s)

Freqüència (segon -1, s-1)

Exercici 1 . Calculeu l’energia d’un fotó de llum visible correspon ent a la ratlla

groga de l’espectre d’emissió del sodi de longitud d’on a, λλλλ = 589 nm.

589 nm

νννν =
3·108 m/s

589·10-9 m
= 5,1·1014 s-1

( 1 nm = 10 -9 m)

νννν =
V

λλλλ

Velocitat de la llum
en el buit (m/s)

E  =  h·νννν = 6,626·10-24 Js · 5,1·1014 s-1;

E = 3,38·10-9 J



9.5. Model de 9.5. Model de BohrBohr
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El físic danès Niels Bohr (va ser estudiant de Rutherfor d) en 1913 va proposar

un model d’àtom per explicar l’espectre d’emissió de l’à toms d’hidrogen

aplicant la teoria quàntica (hipòtesi de Planck).

El model de Bohr es basa en tres postulats:

1r postulat. Els electrons, partícules elèctricament negatives, es mouen al 

voltant del nucli en certes captes o òrbites circulars b en definides

anomenades nivells energètics principals o nivells quàntics princip als .

Mentre l’electró es mou en un mateix nivell energètic, n o absorbeix ni emet

energia (aixi no varia la seva velocitat i no es precip ita cap al nucli, com

passava segons el model de Rutherford).
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2n postulat. Només son permeses per a l’electró les òrbites que tenen un cert

valor de l’energia. Per tant aquí apareix el significat de què l’energia està

quantitzada, no pot tenir qualsevol valor, sinó que ha de tenir un valors

concrets. Els valors d’energia permesos corresponents a cada nivell o capa 

van ser calcular per Bohr. A cada nivell energètic se li assigna un nombre 

enter n = 1, 2, 3, … ∞∞∞∞ anomenat nombre quàntic principal. El nivell més pròxim
al nucli és el n = 1, al qual correspon l’energia més bai xa.

Nucli (on estan els protons i els neutrons)

Electró que es troba en la capa 1 
o nivell 1 (el nivell amb l’energia
més baixa)

Àtom d’hidrogen
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Nucli (on estan els protons i els neutrons)

Electró que es troba en la capa 1 o 
nivell 1 (el nivell amb l’energia més
baixa)

Àtom d’hidrogen

Quan l’electró es troba en l’estat de mínima energia, e s diu que es troba en el seu
estat fonamental .

Nucli (on estan els protons i els neutrons)

Electró que es troba en la capa 3 o nivell 3

Quan l’electró es troba en altres estats (que no sigui el  d’energia
més baixa) es diu que es troba en un estat excitat .
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E
st

at
s

ex
ci

ta
ts

n = infinit, significa que l’electró
ja està tant lluny del nucli, que ha 
perdut l’electró, tenim un ió
positiu, catió. Fixeu-vos les 

energies dels
nivells són
negatives, quan
l’electró es 
separa del nucli, 
l’energia val zero.

eV (electrovolts) 
és unitat
d’energia
(1 eV = 1,6·10-19 J)
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3r postulat. Quan l’electró absorbeix energia (per acció tèrmica com

lluminosa), salta a un nivell més energètic. Com aques t estat excitat és

inestable, s’hi queda molt poc temps i torna a nivells e nergètics inferiors, 

cosa que fa emetent energia radiant.

L’electró absorbeix
energia salta del 
nivell 1 al nivell 3

Estat fonamental Estat excitat

L’electró allibera
energia al tornar al 
nivell 1, en forma 
de radiació
electromagnètica

Estat fonamental

E1

E3

E1

E3
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El model de Bohr permetia interpretar l’espectre d’hidr ogen, és a dir, explicar 

perquè sortien aquestes ratlles i no altres.
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L’únic electró de l’àtom d’hidrogen, abans de ser excit at, es troba en estat fonamental, 

n = 1. En excitar-lo (absorbeix energia), pot passar a  un nivell quàntic n = 2, o bé a n = 

3, et… Quan l’electró excitat fa un salt des de qualsevo l nivell quàntic al primer, 

s’originen les radiacions de freqüència i energia més al tes, que corresponen a 

l’ultraviolat. La sèrie de ratlles espectrals que s’or igina s’anomena sèrie de Lyman (en 

honor al seu descobridor). L’electró allibera
energia al tornar al 
nivell 1, en forma 
de radiació
electromagnètica
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Fixeu-vos les 
energies dels
nivells són
negatives, quan
l’electró es 
separa del nucli, 
l’energia val zero.

eV (electrovolts) 
és unitat
d’energia
(1 eV = 1,6·10-19 J)
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- La sèrie de Balmer (originen les ratlles en la regió de la llum visible),  i correspon als

salts des de qualsevol nivell superior al nivell quànti c 2.

- La sèrie de Paschen correspon a emissions d’energia quan l’electró de l’àtom

d’hidrogen efectua salts des de nivells quàntics superio rs fins a n = 3.

- Les sèries de Bracket i Pfund corresponen a salts des de nivells quàntics superiors

fins a n =  4 i n = 5, respectivament. Originen radi acions amb freqüències baixes i 

energites situades a l’infrarroig.

Bohr va donar, doncs, una explicació raonada per a la d iscontinuïtat de l’espectre

d’emissió de l’àtom d’hidrogen. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/ lentiscal/1-lecciones/Q2/2-
1-estructura-2/lecciones/espectro-bohrMB-2/bohrr.ht m
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L’energia absorbida o emesa és la mateixa, per aquest mo tiu les ratlles de color que 

apareixen en l’espectre d’emissió coincideixen amb les r atlles negres que surten a 

l’espectre d’absorció.

Espectre d’emissió

Espectre d’absorció

n = 3; E3

n = 1; E1

L'electró salta de n = 1 a n = 3, absorbint 

energia (radiació electromagnètica)

Energia absorbida = E final  - Einicial  = E3 - E1 = hνννν

n = 3; E3

n = 1; E1

L'electró salta de n = 1 a n = 3, alliberant 

energia (radiació electromagnètica)

Energia alliberada = E final  - Einicial  = E1 - E3 = hνννν
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Exercici 1 de la fotocòpia. Quan l’electró de l’àtom d’hidrogen fa la transició de l ’estat

excitat n = 3 a l’estat fonamental n = 1 emet radiació e lectromagnètica de longitud 

d’ona λλλλ = 102,8 nm.
Calculeu la freqüència i l’energia d’un fotó d’aquesta ra diació.

n = 3; E3

n = 1; E1

L'electró salta de n = 1 a n = 3, alliberant 

energia (radiació electromagnètica)

Energia alliberada = E final  - Einicial  = E1 - E3 = hνννν

Fet a classe
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El model de Bohr només permet explicar l’espectre de l’à tom d’hidrogen però no 

permet explicar els espectres dels àtoms polielectrònics (els atòms que tenen més d’un

electró)
Espectre d’emissió de l’àtom d’hidrogen

Amb el perfeccionament dels espectromètres es va descob rir

que les ratlles de l’espectre d’hidrogen no eren simpl es, sinó

eren diverses i estaven molt juntes. Per exemple, es va observar 

que la primera ratlla de la sèrie de Lyman no era simp le, sinó

estava formada per dues ratlles molt pròximes. Això indue ix a 

pensar que per al nivel = 2 hi ha dos subnivells d’ene rgia, i que 

per tant seran possibles dues transiciones electròniques (salts) 

diferents.
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Posteriorment, es va descobrir que en l’analitzar l’e spectre d’emissió d’una làmpada

d’hidrogen situada dins d’un camp magnètic intens, certe s ratlles espectrals es 

desdoblaven en dues, cosa que feia pensar que el camp magnètic aplicat interacciona 

amb el camp magnètic creat per l’electró (qualsevol càrrega elèctrica en moviment crea 

un camp magnètic).

En resum, els fets experimentals obliguen a modificar el model atòmic de 

Bohr, perquè ens indiquen que l’estat energètic de l’el ectró no queda ben

determinat únicament amb el nombre quàntic principal  ( n). 

Teoria
atòmica
de Dalton

Model de Thomson Model de Rutherford Teoria o model de Bohr



9.6. Model actual de l9.6. Model actual de l’à’àtom. Model qutom. Model quààntic ntic 
dd’’orbitalsorbitals
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La mecànica quàntica considera que la llum té un doble comportament:

Llum

Ona (caràcter ondulatori)

Partícula (caràcter corpuscular). Podem considerar la  llum com
partícules (fotons) que transporten energia (E = h νννν)

En 1924, el físic francés Louis de Broglie, va sugge rir si podien existir altres partícules, 

que tinguessin aquest doble comportament (ona-partícul a).

Broglie, va formular que qualservol partícula en mov iment té una ona associada, la 

longitud d’ona de la qual està relacionada amb la massa i la velocitat.

λλλλ =
h

m·v

Hipotèsi de Broglie Constant de Planck

massa·velocitat

Aquest caràcter ondulatori només té sentit
per partícules de massa negligible que es 
mouen a velocitats elevades.
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Dos anys després de la hipòtesi de Broglie, es van rea litzar els primers experiments

que demostraren la NATURALESA ONDULATÒRIA DELS ELECTRONS.

PRINCIPI D’INCERTESA DE HEISENBERG

Heisenberg en 1926, es va adonar que quan estem en el m ón microscòpic, no és

possible conèixer amb exactitud dues magnituds complemen tàries.

Per exemple, en el cas dels electrons (considerant-los com partícules), és impossible

conèixer-ne amb exactitud la posició de l’electró dins d e l’àtom i la seva velocitat de 

manera simultània.

Si som capaços de determinar la posició de l’electró di ns de l’àtom, es produeix una 

gran incertesa sobre la velocitat de l’àtom.

Per tant, en el món microscòpic, no podem conèixer amb c ertesa totes les 
magnituds, per tant la mecànica clàssica no és bona per d escriure aquest
món i hem d’anar a la mecànica quàntica.
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MODEL ACTUAL DE L’ÀTOM (MODEL ATÒMIC QUÀNTIC)

Tenint en 

compte:

El físic austríac Schröndinger (1926) va proposar un mo del que explica de 
manera satisfactòria l’estructura electrònica de l’àto m.

La hipotèsi de Broglie (l’electró es comporta com una o na)

Schröndinger considerant l’electró com una ona, va desc riure l’estat de 
l’electró mitjançant una equació matemàtica (correspone nt a les equacions
de les ones), anomenada Equació de Schröndiger .
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Aquesta equació matemàtica quan es resol s’obtenen unes funcions d’ona , 
anomenades ORBITALS ATÒMICS , que descriuen regions dins l’àtom on hi
ha una gran probabilitat de trobar l’electró (90-99%).

ORBITALS
ATÒMICS

SÓN FUNCIONS MATEMÀTIQUES QUE DESCRIUEN 
REGIONS o zones DINS L’ÀTOM ON HI HA UNA GRAN 
PROBABILITAT DE TROBAR L’ELECTRÓ. Cada funció
d’ona té associat un valor d’energia. 

Per tant, no es pot precisar amb exactitud on es troba u n electró: i únicament es pot
parlar de la probabilitat de trobar-lo en una regió d eterminada.

+

Nucli

+

Nucli

Orbital atòmic

Aquest orbital té forma esfèrica però veurem més
endavant que no tots els orbitals són esfèrics.



9.7. Orbitals atòmics. Nombres qu9.7. Orbitals atòmics. Nombres quàànticsntics
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De l’equació de Schröndiger es dedueix que només són pos sibles certs

orbitals que queden caracteritzats per quatre nombres q uàntics.

� El nombre quàntic principal (n)

� El nombre quàntic secundari (l)

� El nombre quàntic magnètic (m)

� El nombre quàntic de l’spin electrònic (s)
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El nombre quàntic principal (n)   n = 1, 2, 3 ….. ∞∞∞∞, però a la pràctica pren els
valor de n = 1 a n = 7

El seu valor determina la grandària de l’orbital, és a  dir, la seva proximitat al 

nucli, a mesura que n augmenta, augmenta el tamany de  l’orbital i es troba

més lluny del nucli.

m = 1
n = 1 n = 2

n = 3 n = 4
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El nombre quàntic secundari (l)

Ens informa de la forma de l’orbital atòmic.

Quins valors pren?

l = 0, fins a n-1.

l  =   0 s

l  =   1 p

l  =   2 d

l  =   3 f

Cada valor de l o cada lletra
representa un orbital amb una 
forma diferent.
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El nombre quàntic magnètic (m)

Fa referència a l’orientació espacial de l’orbital.

Quins valors pren?

m = -l  fins a  + l

l  =   0 s m  =   0 (només una orientació)

L’orbital s té forma esfèrica

l  =   1 p m  =   - 1, 0,  + 1 (pels orbitals p són possibles tres orientacions en 
l’espai).

Orbital px o p -1 Orbital py o p0 Orbital pz o p1
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l  =   2 d m  =  - 2, - 1, 0, + 1, + 2 (pels orbitals d són possibl es cinc orientacions
en l’espai).

Orbital dxy o d -2 Orbital dyz o d0Orbital dxz o d -1

Orbital dx
2
-y

2 o d+1 Orbital dz
2 o d+2
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l  =   3 f m  =  -3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3 
(pels orbitals f són possibles set orientacions en l’espa i).

Orbital fxyz o f -3 Orbital fx(z
2
-y

2
) o f -2

Orbital fx
3 o f+1 Orbital fy

3 o f+2

Orbital fy(z
2
-x

2
) o f -1 Orbital fz(y

2
-x

2
) o f0

Orbital fz
3 o f+3
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El nombre quàntic de l’spin electrònic (s)

Fa referència al moment angular de gir de 

l’electró. 

L’electró gira sobre si mateix, aquest gir també

està quantitzat, es pot realitzar en sentit horari ( s 

= +1/2) o en sentit antihorari ( s = -1/2). Per tant, en 

cada orbitat pot haver-hi dos electrons.

El conjunt dels quatre nombres quàntics defineix a un el ectró, i no poden 

existir en un mateix àtom dos electrons amb els quatre no mbres quàntics

iuals, amb la qual cosa una vegada definida la grandària (n), el tipus (l) i 

l’orientació d’un orbital (m) amb els tres primers nombres quàntics, només

es possible trobar un màxim de dos electrons en aquesta situació que, 

necessàriament, hauran de tenir valors diferents del se u nombre quàntic

d’spin (s = ½ o s = - ½).

L’electró girant sobre si mateix



D49

222s2s±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0l = 0 (s)l = 0 (s)n = 2n = 2

222p2pzz±±±±±±±±1/21/2m = +1m = +1

222p2pyy±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0

222p2pxx±±±±±±±±1/21/2m = m = --11l = 1 (p)l = 1 (p)

221s1s±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0l = 0 (s)l = 0 (s)n = 1n = 1

ElectronsElectronsOrbital Orbital 
atòmicatòmic

Nombre Nombre 
ququàànticntic
dd’’spinspin

electrònicelectrònic
(s)(s)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
magnmagnèètictic
(m = (m = --l .. l .. 

+ l)+ l)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
secundarisecundari

(l = 0, ..n(l = 0, ..n--1)1)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
principal principal 

(n)(n)

2 electrons

2 electrons

6 electrons

8 
electrons
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223d3dyxyx±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0

22±±±±±±±±1/21/2m = +1m = +1

223p3pzz±±±±±±±±1/21/2m = +1m = +1

223p3pyy±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0

223p3pxx±±±±±±±±1/21/2m = m = --11l = 1 (p)l = 1 (p)

223s3s±±±±±±±±1/21/2m = 0m = 0l = 0 (s)l = 0 (s)n = 3n = 3

22dz
2±±±±±±±±1/21/2m = +2m = +2

223d3dxzxz±±±±±±±±1/21/2m = m = --11

223d3dxyxy±±±±±±±±1/21/2m = m = --22l = 2 (d)l = 2 (d)

ElectronsElectronsOrbital Orbital 
atòmicatòmic

Nombre Nombre 
ququàànticntic
dd’’spinspin

electrònicelectrònic
(s)(s)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
magnmagnèètictic
(m = (m = --l .. l .. 

+ l)+ l)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
secundarisecundari

(l = 0, ..n(l = 0, ..n--1)1)

Nombre Nombre 
ququàànticntic
principal principal 

(n)(n)

2 electrons

6 electrons

18 
electrons

10 electrons
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El nombre quàntic principal determina  el nombre màx im d’electrons que pot contenir

un nivell i que s’expressa amb la fórmula 2n2.

9898n = 7n = 7

7272n = 6n = 6

5050n = 5n = 5

3232n = 4n = 4

1818n = 3n = 3

88n = 2n = 2

22n = 1n = 1

Nombre Nombre 
dd’’electronselectrons

(2n(2n22))

Nombre Nombre 
ququàànticntic

principal (n)principal (n) s caben 2 electrons

p caben 6 electrons

d caben 10 electrons

f caben 14 electrons

Important!!!!



9.8. Energia dels orbitals9.8. Energia dels orbitals
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Cada orbital atòmic té definit un valor d’energia. L’e nergia de l’orbital ve 

definida pels nombres quàntics n i l.

Experimentalment es comprova que l’ordre creixent dels o rbitals és:



9.9. Configuracions electròniques9.9. Configuracions electròniques
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La configuració electrònica és la distribució dels elect rons en els diversos 

orbitans atòmics. Per representar els electrons en aque sts orbitals s’utilitza la 

notació següent: 

nlx

Nombre quàntic principal Nombre quàntic secundari

Com a superíndex
s’indica el nombre 
d’electrons 1s2

La configuració electrònica d’un àtom a l’estat fonament al, o de mínima 

energia, es troba tenint en compte el principi d’exclusió de Pauli , la regla de 

màxima multiplicitat de Hund i l’ordre d’emplenat per energies d’Aufbau

(diagrama d’Aufbau ).
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PRINCIPI D’EXCLUSIÓ DE PAULI

Estableix que en un àtom no pot haver-hi dos electrons a mb els quatre

nombres quàntics iguals. Per tant, com que un orbital ja ve fixat per tres 

nombre quantìcs, els electrons s’han de diferenciar en  el quart nombre 

quàntic (nombre quàntic d’spin). Com que el nombre quà ntic d’spin només

pot tenir dos valors (+1/2 o -1/2), en un orbital nomb res pot haver-hi dos 

electrons d’spins oposats.

1s2

1 electró n = 1, l = 0 (s), m = 0, s = +1/2

1 electró n = 1, l = 0 (s), m = 0, s = - 1/2
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REGLA DE MÀXIMA MULTIPLICITAT DE HUND

En omplir els orbitals d’energia equivalent, els electro ns es mantenen

desparellats mentre sigui possible. Les configuracions amb electrons

desaparellats són més estables.

Carboni Z (nombre atòmic) = 6 protons, com és un àtom n eutre 6 electrons
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REGLA d’AUFBAU

Un electró sempre ocupa l’orbital disponible d’energia inferior, així s’obté la 

configuració electrònica fonamental (la de mínima ener gia).

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

DIAGRAMA D’AUFBAU



D58

CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

DIAGRAMA D’AUFBAU

Anem a escriure la configuració electrònica de 

l’àtom neutre d’oxigen (Z = 8).

Representació gràfica

Representació normal, la més utilitzada

Representació abreujada

1s 2s 2p x 2py 2pz

1s2 2s2 2p4

[He]  2s 2 2p4

S’escriu entre parèntesis el simbol del gas noble ante rior 

(que resumeix la configuració electrònica precedent), i a, 

continuació, la configuració restant.
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1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

DIAGRAMA D’AUFBAU

Anem a escriure la configuració electrònica de l’àtom neutre de 

brom (Z = 35).

Representació gràfica

Representació normal, la més utilitzada

Representació abreujada

1s 2s 2p x 2py 2pz

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

[Ar]    4s 2 3d10 4p5

3s 3p x 3py 3pz

4s 3d xy 3dxz 3dyz 3dx2-y2 3dz2 4px 4py 4pz

(Z = 18)


